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A járási Ipartársulat közgyűlése
Alapítvány az iparos 
tanonciskola 50 éves 
fennállása alkalm ából

A járási Iparlérsulat vasárnap dél* 
előtt tarlotta a Városháza nagytermé
ben rendes évi közgyűléséi. A több, 
mint 1600 tagot számláló egyesület 
közgyűlését alig száz tag jelenlétében 
nyitotta meg Guttmann já n o s  elnök, 
aki rövid megnyitója után felkérte a 
jegyzőkönyv-hitelesítőket, majd pedig 
Tóth Antal titkárt az évi jelentés elő
terjesztésére.

A titkári je len tés

részletesen megvilágította mindazokat 
a bajokat és sérelmeket, amelyek az 
iparosság általános panaszai: a beteg* 
segélyzői illetékek kérlelhetett**. be
hajtása, a sérelmes adókivetési rend
szer, a kontárság elterjedése. Kitűnt a 
titkári jelentésből, hogy a lévai járás
ban az elmúlt év folyamán 162 ta- 
noncot szerződtettek, felszabadult 113,
12-en tettek segédvizsgá* és 159-en 
kaptak iparengedélyt, mig 113*an le
mondtak az iparengedélyről. Az ipar
társulat lépéseket tett a gyári leraka
tok, az egységáru üzletek újabb lete
lepedésének megakadályozására, az 
önálló betegbiztosító intézet megszer
vezésére, elkészítette tagjainak adó
vallomásait, adófelebbezéseit és azok 
méltányos elintézése érdekében eljárt 
a helybeli adóigazgatóságnál. Az el
aggott iparosok közölt 11,890*— Ké 
karácsonyi segélyt osztott ki, a járás 
és az ország támogatásával. A fenn
álló törvényeknek megfelelően több 
szakcsoport jelentette be a vegyes* 
ipartársulatból való kilépését azzal, 
hogy külön szakcsoportot alakítanak.

Felszólalások

A titkári jelentéshez elsőnek S e if 
Sam u szólott hozzá. Kilogásolja a je 
lentésnek azt a részét, amely kiemeli, 
hogy a tagok nem törődnek az egye
sülettel. Seif szerint nem a tagok hi
básak, hanem a vezetőség, aki nem 
teljesíti kötelességét. Jellemző a ve
zetőség munkájára, hogy a közgyűlést 
is csak októberben és hozzá olyan 
időben tartja, amikor a tagok szezon
nyitás kezdetén anyagi érdekeikkel 
vannak elfoglalva. A szakcsoportok 
kiválása is annak tudható be, hogy 
ezen csoportok tagjai nincsenek a ve
zetőség munkájával megelégedve és 
ezért alakítanak külön önálló szakiér- 
sulatokat. A kontár-kérdésben nem lép 
fel kellő eréllyel a vezetőség. A tit
kár nem áll a felek rendelkezésére 
és nincs, aki az ügyeikben eljárjon. 
Guttman elnök azonnal reflektál Seif 
felszólalására és kijelenti, hogy az 
Ipartársulat vezetősége mindenkor el
sőrendű feladatának tartja a tagok 
sorsának a megjavítását és annak ér
dekében minden lehetőt elkövet. Hogy 
a kívánt eredményt nem tudja elérni, 
az nem az ő hibája, hanem a felsőbb 
hatóságoké, okik nem viseltetnek olyan 
megértéssel az iparossággal szemben, 
amilyent az a mai viszonyok közölt 
elvárhatna és megérdemelne. A kon

tárokat az ipartársulat nem büntetheti, 
ellenük csak feljelentéssel élhet, amit 
indokolt esetekben mindenkor meg is 
tett.

Bella Gyula felszólalásában kéri 
az ipartársulatot, hogy a forgalmi adó, 
amely az iparosság legnagyobb terhét 
képezi, mielőbbi megszüntetése, az 
önsegélyzés gyors megvalósítása, az 
aggkori biztosítás bevezetése érdeké
ben a Szövetségen, az Iparkamarákon 
keresztül a szükséges lépéseket sür
gősen tegye meg. A kontárkérdést 
szociális szempontból nem tartja meg
oldhatónak, mert pl. a cipész szakmá
ban 44 iparigazolvánnyal dolgozó mes
ter mellett 84 kontár dolgozik. Az ipa
rosság érdekének védelmét csak úgy 
találja meg, ha a mai vegyes iparlár- 
sulatok továbbra is fennállnak, mert 
minél jobban szétszaggatják az ipa
rosság egységét, annál kisebb erő
csoportot képvisel az.

Guttmann, elnök szerint az önálló 
szakiptíiiársulatcl: szervezete -Bratts- 
lávából indul ki és más célja nincs, 
mint egynéhány uj titkári állás kreá
lása. Az ilyen önálló szakipartársula
tok, hogy magukat fenntarthassák hor
ribilisen felemelt tagsági dijakat szed
nek, amelyet a kisiparosok nem ké
pesek megfizetni.

S eb ő  Antal felszólalásában kifejti, 
hogy a tulmagas adók és szociális 
terhek azok, amelyek tönkreteszik az 
iparosokat. A kontárok elleni küzdelem 
értelmetlen és meddő harc, mert hi
szen azok, akik kontárságra kénysze
rültek nagyobb részt tönkrement ipa
rosok, ezek elleni küzdelem úgy sem 
használ semmit az iparosoknak, de 
különben is, ha a viszonyok tovább 
igy tartanak, lassan mindnyájan kon
tárok leszünk. Inkább azokhoz kell 
fordulni, akik segíthetnének, de nem 
akarnak.

Guggenberger kéri az ipartársulat 
vezetőségének közbenjárását, hogy ne 
árulhasson bárki a papirszakmába tar
tozó cikkeket, mert a mai viszonyok 
között a papirkereskedők megélhetése 
kockára van téve.

Schw itzer Gyula Guggenberger 
felszólaláséval kapcsolatosan meg
jegyzi, hogy csak a vegyeskereskedők 
és a trafikosok árulnak papirost és 
ehhez joguk van. A vegyeskereskedő 
és házaló iparra vonatkozó régi tör
vény reformálásra szorul és ezen en
gedélyek kiadását meg kell szigorítani, 
az erre vonatkozó törvényt a viszo
nyoknak megfelelően specializálódott 
kereskedelemhez mérten kell átalakí
tani.

Kern O szkár, alelnök reflektálva 
Seif felszólaláséra, visszautasítja azo
kat a vádakat, mintha az elnökség 
nemtörődömségén múlna az iparosok 
és kereskedők váltségos helyzete.

A titkári jelentési a közgyűlés tu
domásul veszi.

Az 1934 évi zárszámadást, amely 
103,375*20 Ke bevétellel szembe 74, 
473*95 Ke kiadást mutat, a közgyűlés 
jóváhagyta. 1935 évre a költségvetési 
előirányzat 67,630*— Ke bevételt tüntet 
tel. Kiadási tételeknél tanonckiállltésra 
1500*— Ke, szakelőadásokra 1000*— 
Kc-t irányzott elő a közgyűlés és el
fogadta Kern Oszkár javaslatát, amely 
szerint a magyar tanonciskola fenn
állásának 50 éves évfordulója alkal
mából 1000 — Kc-s alapítványt tesz 
az ipartársulat, amelynek kamatait 
évenként a legjobb tanulók kapják ju
talomképen.

Uj tagok felvételi dija
A kereskedelmi minisztérium a szak

felügyelőség utján értesítette az ipar- 
társulatot, hogy ez évi augusztus el
seje után belépő uj tagok felvételi 
diját 100 Kc-ban állapítsa meg.

öchw itzer uyuia a mai viszonyok 
között minden néven nevezendő fel
emelés ellen van.

Schw arcz szerint különbséget kell 
tenni a szegényebb és a jómódú ta
gok között. Maradjon meg az 50 Ke 
felvételi dij a kisebbeknél, mig a na
gyobb, vagyonosabb tagoknál fel kell 
emelni akár 500 Kc-ig is.

Koftek Ferenc, mint hatósági biz
tos óvást emel Schwarcz indítványa 
ellen, amely törvényellenes.

A közgyűlés az uj tagok felvételi 
diját 100 Kc-ban állapítja meg.

Adóügyek
Az előző évi közgyűlés az iparos

ság adóügyének rendezése érdekében 
bizottságot küldött ki. Ez a bizottság 
jelentésében ismertette eddigi műkö
dését és azt a memorandumot, ame
lyet a helybeli adóigazgatóság vezető
jének személyesen adott ét, levélben 
megküldött a vezérpénzügyigazgatóság- 
nak és a pénzügyminisztériumnak.

C suvara, mint a bizottság tagja 
bejelenti, hogy bár az adóigazgató
ságnál megígérték, hogy a lehető leg
méltányosabban bírálják el az iparos
ság adókivetéseit, mégis úgy látszik 
a helyzet semmit sem változott, azért 
tartsa kötelességének minden iparos, 
hogy az Ipartársulatnál jelentse be, 
hogy az egyezkedési tárgyalásokon 
milyen eredményre jutott és a további 
fellebbezéseket is egységesen intéz
zék el.

Schw arcz kéri, hogy az Ipartársu
lat a Szövetség, a Kamara és az ősz- 
szes pártok törvényhozói utján köve
telje a régi osztrák törvény alapján 
szervezett „repülő adórevizor* rend
szer eltörlését, a 30.000 KŐ-nál kisebb 
forgalommal biró iparosok forg. adó
jának törlését.

Indítvány
Hegyi Dániel írásban benyújtott 

Indítványát, amely szerint a közgyűlés

mondja ki, hogy a jövőben a titkári 
állás betöltésénél csak olyan szemé
lyek pályázata jöhet tekintetbe, aki a 
hivatalos órák alatt másutt nincs hi
vatalban, a közgyűlés a választmány 
elé utalja, amelynek az ügykörébe 
tartozik.

Ezután kifejlődni készülő személyi 
vitának az Elnök — minthogy az a 
tárgysorozattól eltért — a közgyűlés 
berekesztésével vetett véget.

M ozik jtuU ota:
ORIENT MOZI (Stránsky)

Ma és holnap este Ludwig Gang- 
hofer nagyhírű regénye nyomán ké
szült filmalkotása: „SASFÉSZEK* (Hu
bertus kastély). Főszerepben: Hansi 
Knoteck, a legújabb filmsztár, Paul 
Richter és Hans A. Schletlov. Izgal
mas vadászkalandok, hegymászás az 
Alpokon! — 18—20-ig, azaz péntektől 
vasárnapig Eisemann Mihály és Szi
lágyi László világhírű operettjének 
Bécsben készült filmváltozata: ZSÁK
BAMACSKA. Richard Eichberg mes
teri rendezése, melyben Magda Schnei* 
dér, Wolf Albach Retty és Theo Lin- 
gen játszák a főszerepet. Magyar zü* 
zsé, cigányzene, csárdások, vidám han
gulat. — Vasárnap, 20-án délután nép
előadásul „A CHICAGÓI SZÖKE
VÉNY*, Gustav Fröhlich és Luise 
Ullrich nagyfilmjc!

APOLLO MOZI (Denk)
Ma este az idény legjobb vigjátéka 

„SZERELEM A HÓBAN*. Főszerep
lők : D. Kryslerova, Ida Wüst, Leó 
Slezák. Ez a vígjáték tele van humor
ral, kacagással és valóban mindenkit 
felvidít. — Csütörtökön, pénteken, 
szombaton és vasárnap este GRETA 
GARBÓ, a közkedvelt íilmmüvésznő 
monumentális dramalikus filmje „SU- 
ZANNE LENOXOVA*, egy sorsa el
len harcoló svéd leány regénye. To
vábbi szereplők: Clark Gabié és Jean 
Hcrsholt. — 22., 23-án este: TURAN- 
DÓT HERCEGNŐ, a világhírű opera 
filmen 1 A misztikus tartalmú történet 
kiválóan alkalmas volt a megfilmesí
tésre és a kitűnő rendező Gerhard 
Lamprechl oly neves főszereplőket és 
oly hatalmas tömeget állított a mű 
szolgálatába, hogy alkotása a film
szezon szenzációjának számit. Fősze
replők: Nagy Kató, Willy Fritsch, Paul 
Kemp. — Hangos híradó)



Lévát Újság

Helyszíni riport az épülő lévai főutcákról
Kiverekedtük. Megértük. Építik a 

lévai keramitot. Helyesebben, rombol
ják, hogy helyébe modern útburkola
tot építsenek. Hadiállapot van Léván, 
a lévai utcákon: barikádok, torlaszok, 
a kövezet felszaggatva, hatalmas he
gyek tornyosulnak a kiásott földtöme
gekből. Mindenki dolgozik — alig van 
Léván munkanélküli, mindenki fuvaroz, 
akinek szekere, lova, teherautója van
— éjjel, nappal — alig győzik a mun
kát. A lévai polgár széles, elégedett 
mosollyal nézi a szorgalmas munkát
— ismét Európa leszünk. Ha a köz
lekedési vonalak az emberi társadalom 
idegeit szimbolizáljak, úgy mi eddig 
csak roncsolt idegekkel voltunk a töb
bi szervvel összekötve. De most min
den máskép lesz . .  .

Reggeli szem le
Ködös októberi reggel indulunk el 

a szerkesztőségből, hogy helyszíni ri
portban számolhassunk be olvasóink
nak arról, ami Léván az útépítés so
rén történik. Alighogy kilépünk a szer
kesztőség kapuján, építkezéssel talál
kozunk. A Fried-ház közeledik a be
fejezéshez, hogy modern architektúrá
jával díszítse a lévai főuccát. Tavasz- 
szal még szánalmas viskó állt ezen a 
helyen — ma modern palota: a múlt 
és a jövő szerepcseréje. Természete
sen mindig sok nézője akad a gyor
san haladó munkának. A Népbank 
előtt tábla jelzi, hogy az útépítés fo
lyik. Valamivel odébb, a Knapp dro
géria mellett már hatalmas deszka és 
gerendarakás van keresztben az uc- 
cán, oldalt és mögötte már homok
hegyek, munka: ássák a csatornaárkot. 
Négy méter mélységből hányják fel a 
a munkáskezek a földet, homokot, mert 
ilyen mélyre lesz fektetve a Perecbe 
torkoló csatorna, amely a Főtér és a 
Sfur ucca házaiból a Schöller-parkon 
keresztül vezeti majd el eddig az uc- 
cén folydogáló szennyvizeket. Szinte 
mesebeli, hihetetlen perspektívák: asz
falt lesz a főuccán, nem lesznek mocs
kos tócsák, amelyekből az autók özö
nével zúdították a fröccsöt a járóke
lők ruháira! Nem lesz por- és sárten
ger a lévai főucca, olyan lesz mint 
másutt, Európában. Egy pillanatra még 
elfelejtjük azt is, hogy végeredmény
képen még sem lesz igazi vízvezeték 
és csatornázás. No de nem baj, talán 
még azt is megérjük — mondja egyik 
ősz barátunk, aki pedig már a hetven 
felé közeledik és főfoglalkozása az 
építkezés .ellenőrzése*. Ő a közvéle
mény. Erre pedig adni kell.

Részleges csatorn ázás 
Tovább sétálunk a munkába siető 

emberek között. A malomhidon átha
ladva felvetődik a gondolat: mikor 
lesz ilyen széles a többi lévai hid is 
a vasútra vezető részen, mert bizony 
a másik három szánalmasan keskeny.
A Heimann vendéglő előtt szintén csa
tornát ásnak. A derék Szepesi ucca 
nehezen szánta rá magái az építési 
hozzájáruláshoz. De az utolsó pilla
natban, három ház kivételével, mégis 
észretértek, ha megkésve is és föld
alatti csatornában vezetik el a bűzös, 
fertőzést árasztó vizeket innen is. Sa j
nos, a Kálnal ucca megmaradt a ta
gadás mellett — ott nem lesz csator
na. Ilyenek az emberek — mert csak 
kevésnél játszott döntő szerepet a pénz, 
egyébként sem volt nagy összegről szó.

A Szepesi é s  Kálnai 
uccán

végighaladva mindenki megtapasztal
hatja, miként épül egy modern ut. 
Szakaszonként különböző stádiumban 
látni az építés nagy munkáját, amely 
természetesen rombolással kezdődött.

A munkások csákányokkal szedik fel 
a régi, repedezett, töredezett keramit- 
kockákat. Van valami kielégített düh 
is ebben az első csákányvágásokban: 
elegeit bosszantottál, takarodj innen! 
A kockákat halomra rakják és elfuva
rozzák az Ozmán térre, a Kucsera-ven- 
déglő mellett raktározzák és majd in
nen hordják széjjel azokba az uccák- 
be, amellyek tavasszal keramit burko
latot kapnak: az első a Stefanik, a 
régi Fogadó ucca lesz.

A régi, a szakértők által gyatrának 
minősített alapokat szétrombolják és 
a kikerülő törmeléket az uj ut építé
sénél hézagtömésekre használják fel. 
Még a talajból is jó mélyen kiásnak 
és az igy kimélyitett alapot azután 
garami kaviccsal planirozzék és le
hengerelik. Ezután hatalmas teherau
tókon terméskövet hoznak az uj nyers 
alapra és a munkások lapos kockákat 
hasogatnak belőlük, amelyek élükre 
állítva alkotják az ut tulajdondcépeni ge
rincét. A hézagokat zúzalékkal tömik 
be és a gőzhenger töld és víz segít
ségével masszává izmositja a köveze
tei. Erre a masszív alapra még két

szeres rétegben aprított kő kerül, ter
mészetesen állandó hengerléssel és 
öntözéssel, hogy tartson.

Mindezzel csak az alapok vannak 
készen, erre jön még

a kockakő burkolat.

A vasúttól egészen a Molnár-szana
tóriumig ugyanis kockakővel lesz bur
kolva az úttest. A szanatóriumtól a 
Boros-házig, tehát a város belterüle
tén aszfaltburkolatot kap a főucca. 
Ennek elkészítésére természetesen már 
csak a tovasszal kerül a sor. A ke
mény, merev kockaköveken a nehéz 
társzekerek nagy zajt csapnak, már 
pedig a ma embere eléggé ideges 
úgy is és nincs szüksége rá, hogy 
még az ucca zaja is próbára tegye 
amúgy is megrokkant idegszélait. Az 
aszfalt puha, hajlékony, enged a nyo
másnak és ráadásul még sima is, szó
val minden kelléke megvan, hogy raj
ta a közlekedés aránylag zajtalan le
gyen. Reméljük, hogy Léván is bevá
lik majd az aszfalt ut és idegeinkre 
üditőleg hat a zajtalan közlekedés — 
legalább addig, amíg megszokjuk azt is.

7. számú rejtvény.
M egfejtési határidő: október 2 2 .

A megfejtő neve és teljeseim é:

V ÍZS Z IN TE S :
1. Folytatólagosan a 12 függőlegessel: Ádém 

az eszkimójelenet után kiábrándulva az 
ember jövőjéből — e szavakkal kéri Lucifert 
az álomlátások megszüntetésére (Madách: .Az 
Ember Tragédiája*1). 13. Költői műfaj, pl. 
Kisfaludy .M ohácsba. 14. Sámson kedvese. 
15. Írásmunkát végez. 17. Vissza és d*vel 
benne: nagy ordináré. 18. Jó ideje. 19. He
gedűhúr (ék. hiány). 20. Szlovenszkói Autósok 
Klubja (hiv. rövidítése). 21. Vissza: szeszes
ital. 22. Vissza: házféle. 24. Kártyalap. 25. A 
cink vegyjele. 26. Szájban van. 27. Kettős
mássalhangzó. 28. Világegyetem. 29. Itt — ide
gen nyelven. 31. Elektrotechnikai mértékegy
ség. 32. Rangjelzés. 33. Vicc. 35. K-állati 
hang. 36. Nálunk nem olcsó — és mégis hig 
a leve. 37. Hárfaféle. 38. Irgalmatlanul be
hajtják 39. Ázsiai állam. 42. A gaz (J= y ).

A „KuttÚUl AM&lftMMMáp''
csütörtökön f. hó 24-én este 8 órakor 
tartja a Kaszinóban első megbeszélé
sét, amelyre a Kultúra minden barátját 
ez úton hívja meg az előkészítő bi- 
zottság. Lapunk már számos esetben 
kifogásolta a lévai intellektuel társa- 
dalom közönyéi és ezért örömmel 
vesszük a hirt, hogy a kulturális kap- 
csolatok kimélyitése érdekében kezde
ményezés történik. Nincs szó uj egye- 
sülét létesítéséről, mert ezekből van 
éppen elég Léván, csupán arról, hogy 
városunk intellektueljei hetenként egy. 
szer összejöjjenek és megvitassák ü 
tudomány és a művészet aktuális kér
déseit. Reméljük, hogy ebből haszna 
lesz a lévai közéletnek is, mert az 
asztaltársaság tagjai közül bizonyéra 
akadnak olyanok is, akik álláspontju
kat, véleményüket majd a járási köz
művelődési bizottság népszerű tudo
mányos előadásainak keretén belül a 
nyilvánossággal is közölni kívánják. 
Az uj asztaltársaság csupán általános 
kulturális kérdésekkel kíván foglalkozni 
és irányelveit a 24-én tartandó meg
beszélésen fekteti le.

NYOMTATVÁNYOK
F O D O R  U T Ó D A  CÉGNÉL 
OLCSÓN ÉS ÍZLÉSESEN KÉ
SZÜLNEK ■  SZEPESI-U. 28.

AA öqsfan  én  t a to m ...
a fia ta l iparosgeneráció fejlődésével 
Léván nem törődnek még azok sem, 
akik erre leghioatottabbak és akiknek 
elsősorban ez kötelességük lenne: az 
iparosok. Léván valam ikor voltak vi
rágzó iparágak, amelyeknek képvise
lő i az egész környéken a legnagyobb 
tiszteletet és megbecsülést vívták ki 
maguknak. Változott viszonyok ezeket 
az iparágakat ugyan elsöpörték és he
lyükbe újak nyomultak előtérbe. Ezen 
uj iparok képviselőinek is minden szak
tudásuk m ellett elsőrangú érdekük, 
hogy nemcsak anyagi előnyöket, ha
nem tiszteletet és megbecsülést sze
rezzenek maguknak M a már nem 
elég egy iparosnak, hogy szakmájá
ban tökéletest de megfelelő fellépés
sel, inte ligenciával is kell rendelkez
nie, hogy bárhová á llítja  is a sors, 
m indig megállhassa a helyét. Mester
ségének gyakorlása mellett, a szak
ismeretek elsajátításán kívül főleg a 
levelezésben és a számadásban kell 
kellő ismerettel bírni, de megfelelő 
közgazdasági tudással is ke ll rendel
kezni, mert csak igy tudja megállni 
helyét a gazdasági viszonyok minden 
változása közepette. Iparosaink nagy 
része még ma sem tudja szakmájá
ba vágó magyar vagy szlovák szak- 
kifejezéseket és a legtöbb esetben a 
németeket használja és oly helytele
nül írja, hogy azok mások előtt ért
hetetlenek. — A z iparos tanoncisko
lák legújabb beosztása szerint szak
csoportokban történik a tanítás, ahol 
minden if jú  a szakmájában haszná
latos szakkifejezéseket elsajátíthatja 
és azután ezeket a gyakorlatban is 
alkalmazza. A munkaadó iparosok bi
zonyára maguk is érzik, hogy milyen 
nehézségeket okoz nekik egy-egy le
vélnek vagy számlának a kiállítása, 
mint hogy nekik annak idején még 
nem vo lt módjuk és alkalmuk ezek
nek gyakorla ti elsajátítására. Éppen 
ezért érthetetlen, hogy vissza tartják 
tanoncatkat az iskolától, ahol mind
ezeknek elsajátítására nagy gondol 
fordítanak. A  nehéz gazdasági viszo
nyok legkevésbé sem indokolják az 
ifjúság  tanításának elhanyagolását és 
a m ai rossz viszonyok nem adnak 
elég okot a fövő emberei boldogulásá
nak megkárosítására.

Okulár.
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Abesszínia Léván
Az olasz—abesszin „konfliktus" tel- 

ajzotla a békés Lévaiak fantáziáját is! 
Kávéházban, uceákon, összejöveteleken 
— mindenütt sok szó esik az afrikai 
harcokról, eddig soha sem hallott vá
rosnevek röpködnek a levegőben. Egy
szerre minden untaglich hadvezér lett, 
katonai szakértő, békés iparosokról és 
kereskedőkről kisült, hogy nagyszerű 
taktikusok, diplomaták és világpoliti
kusok. Néhányan igyekeznek gyér föld
rajzi tudásukat gyarapítani, megnézik 
hol van Afrika, de legtöbben megelég
szenek egy két névvel: Adua! ez ed
dig a legnépszerűbb, mert a legköny- 
nyebb. Azt, hogy Addis Abeba már 
csak kevesen tartják érdemesnek meg
jegyezni, minek is, elég ha azt mond
ják, hogy a „főváros" mindenki meg
érti. Leleményes kereskedők kirakatá
ban Abesszínia térképét látni, sőt még 
a hadállásokat is jelölik színes zász
lócskákkal. Nagyon nehéz munka le
hel, mert a helyzet pillanatonként vál
takozik és talán még az olasz had

vezetőség sem tud pontosat. Tény 
azonban az, hogy a térképeknek nagy 
sikerük van, a lévaiak törődnek a világ 
eseményeivel: a lévai problémák úgy 
sem érdeklik őket. Pedig mennyivel 
okosabb és fontosabb volna Antal 
városbirót támogatni építő munkájában# 
mint a nyegus és Mussolini gondjain 
osztozkodni. Az általános pszichózis 
ellen kevés ember tud védekezni. So
kan a krízis ellenszeréül használják, 
mint búfelejtőt. Ebben a vonatkozásban 
egész használható dolog az abesszin- 
olasz háború.

Sokan érdeklődtek nálunk: miért nem 
írunk Abessziniáról, mikor minden új
ság tele van vele. Mi szerények va
gyunk és tudjuk, hogy Lévai Újság 
vagyunk, a helyi érdekekért harcolunk 
és nem Utópiáért, azaz Etiópiáért. Ezen 
okból nem is küldünk külön tudósítót 
Afrikába és nem közlünk abesszin 
szenzációkat. Talán furcsa, de mégis 
igaz, lapunk megmarad annak, amit 
fejlapján hirdet: „Lévai Újságának.

A garamlöki földmunkás-sztrájk
Érdekes ügyel tárgyalt a komáromi 

kerületi bíróság a mull héten: a ga
ramlöki határban lezajlott bérharc pő
rét, Még tavaly történt, hogy a garam
löki határban dolgozó földmunkások 
egyrésze bérharcot kezdett s a mun
kát beszüntette. Azokat, akik a munkát 
folytatni készek voltak, csendőrök őriz
ték, hogy a sztrájkolok ne bántalmaz
hassák őket.

ötvenkét földmunkás férfi és asz- 
szony kapákkal felfegyverkezve kivo
nult a halárba s az ott dolgozó mun
kásokat a munka beszüntetésére akarta 
bírni. A harcias sztrájkolok nekitámad
tak a csendőröknek s az egyik alhad
nagyot állítólag mcllbevágták.

A csendőrök letartóztatták az egyik 
munkást, Szedlacsek Istvánt, amire a 
tömeg még jobban felbőszült és ki

akarta szabadítani a foglyot. A harc 
vége tömeges feljelentés, 52 vádlott 
lelt. Ezeknek ügyét most tárgyalta egy
szerre a komáromi bíróság. A vádlot
tak nagyrésze nem jelent meg. A nyo
mozás során bevallották, hogy a cso
portosulásban résztvettek, a verekedést 
és az ellenállást tagadták.

A bíróság a tárgyalás lefolytatása 
után és az enyhítő szakasz alkalma
zásával Szedlacsekné Mikes Rózát 8 
napi fogházra és 200 korona pénz- 
büntetésre, Cziglay Bélát, Farkas Gyu
lát 1—1 havi fogházra és 200—200 
koronára, Karászi Sándort 3 heti fog
házra és 200 koronára, a többieket 
részben feltételesen 14—14 napi fog
házra, részben 200—200 korona pénz- 
büntetésre Ítélte, három vádlottat pe
dig bizonyíték hiányában felmentett.

A járási közművelődési bizottság
népszerű tudományos előadásainak elő- 
készítése megkezdődött. Mindnyájunk 
élénk emlékezetében élnek a mull té
len tartott előadásokon eltöltött kelle
mes órák. Akik a szellemi szórakozá
sokat meg tudják becsülni, bizonyára 
ragaszkodni fognak ezidén is az elő
adások megtartásához.

Felkérjük mindazokat, akik már elő
adói voltak ennek a kulturmozgalom- 
nak, közöljék a járási magyar közmű
velődési bizottság elnökével Schubert 
Tódorral tervbevett felolvasásuk címét 
és azon időpontot, amely hozzávető
leg előadásuk megtartására számukra 
legalkalmasabb. B ejelen téseket la 

punk szerkesztősége szívesen to 
vábbit.

Reméljük, hogy az előadók névsora 
bővülni fog, mert a kultúra igaz ba
rátainak elemi kötelessége, hogy a 
nagyközönséget tájékoztassák a tudo
mány és a művészet haladásáról.

Noblesse obiige — mondja a francia 
közmondás: az előkelőség kötelez! A 
szellemi előkelőség is kötelez, első
sorban arra, hogy tudásunkat ember
társainkkal közöljük és a tudományok 
népszerűsítésével segítsük elő a kul
túra ügyét. Az előadások november 
közepén kezdődnek.

— 75 éves jubileum. A Lévai Ka
szinó 20-án, vasárnap ünnepli fennál
lásának 75. évfordulóját. Díszközgyű
lés keretében leplezi le az Egyesület 
alapítóinak arcképét és délután a Vá
rosi Vigadó színháztermében K á lix  
Jenő, M écs László. Rácz P á l és Szik- 
lay Ferenc dr közreműködésével kul- 
turestet rendez. A kulturestet, illetve 
az országszerte ismert kiváló előadók 
szereplését nemcsak Léván, de a kör
nyékén is nagy érdeklődés előzi meg. 
A kulturest után társasvacsora a Vá
rosi Vigadó éttermében.

— Rajz- és kézimunka kiállítást 
rendez a Léva-zselizi magyar ta- 
nitómegye. A Sz. A. M. T. E. Léva- 
zselizi csoport tanítósága f. hó 9*én 
tartotta őszi ülését, amelyen Beluch 
Imre elnök, barsendrédi ig. tanító rész
letesen beszámolt az egyesület életé
ről. Elhatározta az egyesület, hogy a 
folyó tanévben a tanitómegye kerüle
tén belül megszervezi a tanító-dalár
dát, amelynek vezetésére Heckmann 
István karnagyot kérte fel. Rendez 
egy nagyobb szabású rajz- és kézi
munka kiállítást a tavasz folyamán. 
Legközelebbi ülését Zselizen tartja, 
ahol Várady Károly szódói tanító a 
legutóbbi bratiszlavai testnevelési kur
zuson látottakat és hallottakat fogja 
ismertetni és tanítványaival bemutatni. 
Rácz Lajos kálnai ig. tanító „Reflexiók 
a kongresszusról" elmen tartott elő
adást. Jánoska tanár több órás gya
korlati előadást tartott a tanítóságnak 
a modern rajzoktatásról.

— Hevesi Sándor a városi kávé
ház kedvelt prímása egy lévai zene
kart akar megszervezni és ennek ke
retén belül zeneoktatást ad kedvező 
feltételek mellett. Jelentkezni lehet He
vesinél és az Iparos Olvasó Körben, 
Honvéd ucca 28 sz.

— K ósa tánctanár uj kurzust 
rendez a Juventus és az Iparos Olva
só Kör tagjai és azok hozzátartozói 
részére, igen kedvező feltételek mel
lett. A tánctanitás szerdán, október hó 
16-án kezdődik a Juventus nagytermé
ben. Jelentkezni lehet a Juventusban, 
Honvéd ucca 28. és Kósa tánctanár
nál. Tervbe van véve ezen kurzus ki
bővítése a többi lévai sportegyesület 
tagjainak részére is, úgy hogy annak 
tartamára a lévai sportemberek talál
kozóhelye lenne az egyesület uj ott
hona. Vasárnaponként össztánc.

— Modern rabszolgaság . A kar
tel lényegét nem kell olvasóinknak 
magyaráznunk, működésük hatásait ér
zik a körteiben tömörült üzemek al
kalmazottai, közvetve a fogyasztók, 
akik az árdrágításra és a drágaságra 
panaszkodnak, anélkül, hogy azok okát 
ismernék. Beavatkozásukkal megzavar
ják a gazdasági élet menetét, károsan 
befolyásolják nemcsak a termelést, ha
nem az árak alakulását is, a béreket 
és az ipari termékek elosztását. A 
kartelizált üzemek megosztoznak a ter
mésen és megosztják egymás között 
a fogyasztókat. Amellett maguk szab
ják meg az árakat. A fogyasztó és a 
munkás a kartellel szemben tehetet
len. Akárcsak a rabszolgaság idején. 
Ez a mai nyomorunk okainak egyike. 
A két év előtt hozott kábeltörvénynek 
a kartelek mindenhatóságát kellett vol
na letörnie. Ma, a törvény két éves 
hatálya idején, jelentősebben rosszabb 
viszonyok között ismerjük fel, hogy a 
törvény csalódást hozott, részben sem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket 
s ezért novellizálni kell. A kartelek a 
gazdasági élet veszedelmes elemei. 
Ha pillanatnyilag nem szüntethető is 
meg, legalább a belőlük származó ve
szélyeket minimumra kell szállítani. A 
kartelek rabszolgaságot jelentenek mo
dern formában.

— Sokan zavarba jönnének, ha
körül kellene irniok, mi a könyv. Egy 
sereg lap, tele betűkkel! Ezt minden
ki tudja, de ez csak külsőség. De ml 
a könyv lényege ? Egy hang, egy szó, 
mely hozzánk beszél; eleven gondo
lata valaminek, akit idő és tér elvá
laszt tőlünk; egy lélek. (Labouloye.) 
— A városi magyar közkönyvtárban a 
legjobb könyveket találhatja. Okvetle
nül iratkozzon be.

— Dohányfogyasztás. Hollandiá
ban több mint 1 1  kg dohányt s z í v  el 
egy felnőtt dohányos egy év alatt. Az 
amerikainak majdnem 11 kg-ra van 
szüksége, mig egy belga 10 és fél kg- 
ot fogyaszt el, a svájci 9 kg-ot, az 
osztrák 8 és fél kg-ot, a német 7 kg, 
az orosz meg a francia 4 kg dohányt 
s z í v  el, ezzel szemben az olasz, meg 
az angol alig fogyaszt 2 és fél kg-ot. 
A köztársaság dohányosai kb. az oszt
rákok fogyasztásának színvonalán tar
tanak. Az egész világ évi dohányfo
gyasztását több mint egy milliárd kg- 
ra becsülik.

— A Katolikus Kör szüreti mu
latságát 19-én, szombaton este tartja 
saját házában.
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— Orvosi hir. D r. L iebcrm ann  
M a rg it szakorvos, orr-, torok-, gége- 
és fülgyógyász — szabadságáról visz- 
szatért és rendelését megkezdte. Ren
del az összes betegsegélyzö pénztárak 
és gyógyalapok részére is. (Jozefesek- 
udvar.)

— Megérkezett Lévára Winterry, 
a világhírű pszichographológus. 
Csak pár napig a Denk-széllóban. 
Kézírás analyzls fénykép után is. Élet 
prognózis, tanácsok. Fogad egész nap.

— Csodamájus: Barta—Adorján 
legújabb operettje nov. 16-án kerül 
bemutatásra, új díszletekkel, görlkosz- 
tümökkel, 16 tagú zenekari kisérettel. 
a legjobb lévai szereplők fellépésével.

— ősszel a meghűlés minden
napos dolog, éppen azért őszkor az 
ALPÁ-val való bedorzsölés nélkülöz
hetetlen, mert ezzel a test edződik, 
erőt és frisseséget nyer és ellenéllóbb 
lesz az összes meghűléses betegsé
gekkel szemben. Kérdezzük meg or
vosunktól. (—)

— Vidéki hírek: Endréden Sinko 
András gazd. alkalmazott a padláson 
való foglalatoskodás közben megszé
dült és onnan leesett. Lábán súlyos 
sérüléseket szenvedett, a kórházban 
ápolják. — Múláson Pataky János a 
szalmával megrakott szekérről oly sze
rencsétlenül csúszott le, hogy kór
házba kellett szállítani.

— Nagysikerű teadélutánt ren
dezett a Csehszlovák Turista Klub 
helyi csoportja vasárnap délután, a 
Városi Szálló éttermében. A lévai tár
sadalom szine-java ott volt és ez a 
legméltóbb elismerése annak az ön
zetlen munkának, amelyet a Klub ve
zetősége eddig folytatott, de egyúttal 
bizonyítéka annak is, hogy Léván nap- 
ról-napra szaporodik azoknak a szá
ma, akik a turisztika iránt érdeklőd
nek. Ez a siker bizonyára újabb lel
kesedést és erőt ad a vezetőségnek 
a további munkára és kitartásra.

— Az Iparos Olvasókör szüreti 
mulatságát a Juventus újonnan épült 
nagytermében szombaton este három 
egyfelvonásos vígjáték vezette be. A 
darab szereplői: Pigmond Ervin, Bella 
Manci a „Házasság közvetítőbben, b. 
Kosa István, Madarász Lenke, * Ráez 
Juci, Dóka Jolán, Balázs Gyula, Hla* 
vács László, Lipták Ferenc a „Na
rancs* c. darabban, míg Törnek Man
ci, Vizi Jolán, Lüley Rózsi, Győrváry 
József, Kosuczky Rezső, Lipták Fe
renc, Kuzbert József és Kuldán Károly 
a „Vöröskakas* c. egy felvonásban 
arattak nagy sikert. A kitünően elő

— A szlovenszkói áll imi fürdők
2 millió korona veszteséggel zár
ták az 1934 évet. Tátralomnic vesz
tesége 300 ezer Ke, Csorbalóé 170 
ezer, Lubochna 180 ezer, Szliács 1 
millió 250 ezer Ke veszteséggel zárta 
az 1934 évi szezont. Azok, akik látlak 
ezeket a nagy fényűzéssel és pom
pával berendezeti fürdőhelyeket, de 
különösen Szliács túl mérelezellsé- 
gél, nem lepődnek meg a nagy ará
nyú ráfizetéseken. Az idei szezon még 
rosszabb volt a tavalyinál és igy az 
1935 évi ráfizetés előreláthatólag még 
nagyobb lesz a tavalyinál is.

□ Könyvelést, levelezést magyar, 
német, szlovák és cseh nyelven vállal 
az esti órákra perfekl könyvelő. Cim 
a kiadóban (§!ur-u. 3).

Apró hirdetések
Kiadó lakásokat és bútorozott szobákat 
lapunk előfizetői részére ingyen közlünk.

2 s z o b á s  la k á s  nov . 1 - tő l k ia d ó .  K á k á i  u t 26.

M e g v é te lre  k e r e s e k  egy h aszn ált, de jó k arb an  lévő férfikerékpárf.

K é t  s z o b á s  la k á s  e m e le te n  a z o n n a l k ia d ó .
B ú to r o z o tt s z o b a  a város k özép p on tjában  kiadó. Bodánszky, Főtér.

B o r o s - h a z b a n  nagy üzlethelyiség a z  o  rí r í a 1 k ia d ó . 

V e s z ü n k  jó k a r b a n  lé v ő  s p a n y o l f a l a k a t . 
E la d ó  e g y  jó k a r b a n  lé v ő  k o f fe rg r a m o fo n .

C ím ek a kiadóban, §tu r utca 3. szám.

A kalaplengeiés művészete
Egy kisvárost sok mindenféle jel

lemez, de talán semmi sem annyira, 
mini a túlzásba vitt köszöntgetés. Leg
utóbb Szőke Szakáll „Helyei az öre
geknek" cimü filmjében az cleslátó 
rendező ezt ötletesen használta fel. 
Egy kávéházi terraszon ülnek Szőke 
Szakáll és filmfiai: Verebes Ernő és 
Dénes György. A kisvárosi hangula
tot az szimbolizálja, hogy minden perc
ben megjelenik a vászonon egy járó
kelő, aki kalapját mélyen leemelve 
üdvözli a kis társaságot.

Ennél jobban jellemezni egy kis
városi nem is lehet. Naponta százá
val adunk és kapunk köszöntés! és 
különösen az esti korzón dühöng a 
knlapcmrlés úgy, hogy mire este ha
zaérünk, izomláz van a karunkban. 
Nem csak egyszer köszöntik egymás! 
az ismerősök naponta, hanem minden 
találkozás alkalmával, Irhái előfordul 
az Is, hogy naponta 10—15-ször is.

Hogy ez milyen felesleges munka 
és milyen lárasztó, azt a férfiak tud
ják csak legjobban megmondani. A 
nők ebből a szempontból nézve ked
vezőbb In lyzelben vannak, meri nem 
emelik le kalapjukat, noha az súlyban 
sokkal könnyebb mint a férfiaké. Ezen 
helyzetelőny dacára elvárják, hogy a 
férfiak előre és mór jó messziről ka
lapemelve üdvözöljék őket. A 16 éves 
hölgyek ezi még a 66 éves uraktól is 
elvárják. Az egyenlőség elve alapján 
a hölgyeket Is rá kell kényszeríteni 
arra, hogy a férfiakat kalapjuk levéte
lével üdvözöljék. Kiváncsiak vagyunk, 
hová vezetne ez?! A korzón bizonyára 
minden lépésnyire méteres tükröket 
kellene felállítani és olyan nagy vol
na a közlekedési zavar, hogy a kö
szönéseket hatóságilag kellene be

tiltani.
Léván, ahol a társadalmi élei fő

ként a kéveházban és a korzón ját
szódik le, az emberek a köszönésben 
élik ki magukat és külön megbeszé
lés tárgyát képezi, ki hogy köszön, 
mennyire emeli le a kalapját, hogyan 
hajlog, milyen mosolyt varázsol hozzá 
az arcára stb. Jaj annak, aki egyszer 
véletlenül elfelejtett köszönni, ami pe
dig a rosszul világított uccókon iga
zán nem lenne csoda. Az ilyen ember 
meg van bélyegezve és társadalmilag 
lehetetlenné válik, tönkre van téve a 
karrierje. Léván az életmüvészet egyen
lő a kalaplengetés művészeiével.

Ne értsen senki sem félre minket, 
nem kifogásoljuk azt a szép szokás!, 
hogy az emberek nem mennek el egy
más mellett barátságtalanul, de kifo
gásoljuk ezen szokás túlzásait. A mai 
racionalizál! korban felesleges túlzás 
valakit négyszeresen köszönteid, azaz 
szóval: Jó napol, jó eslét és még 
azonkívül kalaplengeléssel, bájos mo
sollyal és hajlongással. Talán elég 
volna a négy közül az egyik is és 
ezt is csak naponta egyszer kéne 
megtenni, nem pedig minden találko
záskor, ugy-szólván óránkén!. A jóbó| 
is megárt a sok és a köszönés ennek 
következtében gyötrelemmé, kínos ak
tussá válik, elveszíti lulajdonképeni ér
telmét, a barátságos üdvözlés csönde
sen elmorgott szilkozódássá fajul. Ra
cionalizáljuk a köszönést, ne vigyük 
túlzásba és ne sértődjünk meg, ha 
valaki nem emeli meg a kalapját esős 
ősszel, vagy hideg télben, hanem csak 
szerényen, feltűnés nélkül, de barát
ságosan igy üdvözöl minké!: jó napol, 
jó eslét — anélkül, hogy hajlogna és 
kalapját lengetné.

Sorsolás után Lócy indítja a labdát, 
azonban az erőtlen LTE lámadás el
hal és a vendéglátók diktálják az ira
mot. Tardoskedd támad állandóan és 
negyedórán keresztül mindent elsöprő 
lendülettel a kapuhoz szegezi a lévai 
csapatot. A védelem azonban jól áll 
a lábán és a kritikus perceket sikerült 
gól nélkül megúszni.

Most feljön az LTE is és támadást 
lómadás utón vezet. A befejezéshez 
azonban mindig hiba csúszik és meddő 
fölény alakul ki. Végre a 36. percben 
Szalay szabadrúgást rúg, a labda Nem
esükhöz széli, ez továbbítja Lócynak, 
aki gólt fejel. Vezet az LTE l:0-ra.

A második félidőben a jólék erősen 
leromlik. Mindkét oldalon csapkodás, 
ideges faultok és a 6. percben a lar- 
doskeddi balfedezet és Kranimcr(LTE) 
a kiéliitós sorsára jut.

$K. Levice—SK. Nővé Zámky 
0:0 (0:0)

Gyenge, álmos mérkőzésen döntet
lent ért el az SK. Levice SK. Nővé 
Zámky ellen.

Az itthoni csapat Mordényi és Wctz* 
ler helyén tartalékkal állt ki, ami meg
látszott a támadó sor játékán. A játék 
unalmas csapkodást mutatott és egyik 
fél sem érdemelte meg a győzelmet. 
Az SK. Levice még néhány szép tá
madást vezetett is, de Jizek, a nagy 
Krekk, akire mindent rájátszottak, nem 
talál olyan helyzetet, amit nem tudna 
elrontani. És végeredmény 0:0.

A hazai csapatból jó volt Kótay, 
Bujdosó és némileg Fegl is kielégí
tett, míg a többiek csődöt mondtak.

Az újvári csapatból a védelem lünt 
ki. A bíró, bár erélytelen volt és a 
közönséggel polemizált — kielégített. 
A mérkőzés nagy szépséghibája a pá
lyán elhangzóit sok beszéd, tárgyalás 
és veszekedés volt.

Három uj já ték o s  az §K. Levi- 
c éb e n ! A tavaszi szezonban az SK. 
lényegesen megerősödve startol, mert 
bárom elsőrangú játékos kérte az át
igazolását a kék-fehérekhez és pedig: 
Jár. Benes az S. K. Mladá Boleslav 
(diviziós-csapat) kitűnő játékosa, rajta 
kívül még Cyril Michalik és Benyo 
József az S. K. Zarnovicéből kérik át
igazolásukat.

*
V asárnap, október 20-án LTE—-

IFC (Ipolyság) Léván és S. K. Slovan 
Nitra—§. K. Levice Nyitrén.

Sze\ke*ztöi ügettétek:
TÖBBEKNEK: A keresztrejtvény pályázat 

feltételei közt volt, hogy minden egyes 
megfejtéshez 50 fillér bélyeg csatolandó, 
többen bélyeg nélkül küldték be megfej
téseiket, miért is figyelmeztetjük őket, 
hogy pótlólag a bélyegeket küldjék be, 
mert különben a bajnoki pontversenyben 
nem vehetnek részt.

P. E. KISKOSZMÁLY, CS. V. GARAMSALLÓ, 
T. I. LÉVA: Okleveleik szerkesztőségünk
ben rendelkezésükre állanak, alkalmilag 
keressenek fel.

DR. K. NAGYSALLÓ: Levélben válaszoltunk.

K. GY. LÉVA, G. E. IPOLYSÁG. Minden rejt
vényben a dijakat adó kereskedők neveit 
kell elrejteni. Újabbat várunk. 

TÖBBEKNEK: Azok akik már nyertek, még 
újabb dijakat nyerhetnek úgy a heti, mint 
a bajnoki pontversenyen. Jövő héten kez
dődik az u. n. üldözési verseny.
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